
 

 

Philips GoGEAR
เคร่ืองเลนเพลง MP3 
และวิดีโอ

ViBE
4GB*

SA1VBE04W
สนุกกับเพลงและคลิปวิดีโอไดทุกที่

เครื่องเล็กท่ีมอบความบันเทิงไดเต็มรูปแบบ
เคร่ืองเลน AV แบบพกพา Philips GoGear ViBE 
ท่ีบรรจุความบันเทิงชั้นเลิศไวในการออกแบบขนาดกะทัดรัด หนาจอสีท่ีสมบูรณขนาด 1.5 น้ิว 
แสดง Album art และโฟลเดอรมุมมอง เพ่ือใหสามารถเล่ือนดูและจัดเรียงไฟลไดงาย

พกพาเพลงและวิดีโอเดินทางไปกับคุณไดทุกวัน
• Audible.com ประกอบดวยหนังสือเสียงดิจิตอลและอื่นๆ
• วิทยุ FM ที่มีระบบ RDS และสถานีที่ตั้งไวลวงหนา 20 สถานีสําหรับการเลือกฟงเพลงไดมากขึ้น
• เลนเพลง MP3, WMA หรือ DRM จากบริการสมัครเปนสมาชิก
สะดวกในการสวมใสพรอมใชไดทุกที่
• หนาจอสีที่สมบูรณขนาด 1.5 นิ้วเพื่อการนาวิเกตและ Album art อยางงายดาย
• ฟงเพลงไดสูงสุด 25 ช่ัวโมง หรือเลนวิดีโอไดส ูงสุด 4 ช่ัวโมง
• บันทึกเสียงไดทุกอยางและทุกเวลาที่ตองการ
• ขนาดเล็กและสวมใสสบายจึงพกพาไดสะดวก
สัมผัสประสบการณการฟงเพลงไดอยางงายดาย
• ชารจไดโดยตรงจากคอมพิวเตอรผาน USB
• มุมมองโฟลเดอรเพื่อจัดการและดูไฟลมีเดีย เชนเดียวกับการทํางานบนคอมพิวเตอรของคุณ
• ดาวนโหลดวิดีโอจากอินเตอรเน็ตไปที่เครื่อง GoGear ของคุณไดอยางงายดาย
• อินเตอรเฟซผูใชที่ใชงานและเขาใจงายพรอมแสดง Album Art



 จอสีสมบูรณแบบ 3.8 ซม./1.5"
หนาจอสีสมบูรณแบบ ขนาด 3.8 ซม. (1.5") 
นิ้วชวยใหคุณเลือกรายการในเมนูควบคุมหรือไฟลเพ
ลงของเครื่องเลน GoGear ไดงาย 
นอกจากนี้คุณยังเปดดูคอลเลคชันภาพของคุณขณะเ
พลิดเพลิดกับเพลงขณะเดินทางไดอีกดวย
การดาวนโหลดวิดีโอทางอินเตอรเน็ต
ดูวิดีโอไดทุกที่พรอมกับการดาวนโหลดวิดีโอทางอินเ
ตอรเน็ต 
คุณสมบัติที่ใชงานงายที่ทําใหคุณดาวนโหลดว ิดีโอจา
กเว็บไซตใหบริการรับฝากวิดีโอเพื่อเผยแพร 
(YouTube, MySpace หรือ Google Video) ไปที่ 
GoGear ของคุณได 
ติดตั้งคอมพิวเตอรแอปพลิเคชันที่ใหมา เช่ือมตอ 
GoGear ของคุณกับคอมพิวเตอรและใช Internet 
Explorer เพื่อเย่ียมชม 
เว็บไซตใหบริการรับฝากวิดีโอเพื่อเผยแพรที คุณโปร
ดปราน เลือกวิดีโอและคลิกปุม Download 
ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณขยับเคอรเซอรของเมาสบนวิดีโอ 
แลวเลื่อนไปที่วิดีโออื่นโดยไมตองรอและเริ มดาวนโห
ลดวิดีโอเพิ่มเติมได
Album art สีเต็มรูปแบบ
อินเตอรเฟซผูใชของ GoGear 
ที่ใชงานและเขาใจงายเปนผลจากการสรางสรรค เทคโ
นโลยีการนาวิเกตขั้นสูง 
ซึ่งไมเพียงชวยใหนาวิเกตไดรวดเร็วและราบร ื่นแตยัง
สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณมัลติมีเดียท ี่คว
บคุมและตอบสนองไดดังใจ 
ดวยคุณสมบัติอันชาญฉลาดของ Album Art 
ซึ่งแสดงปกอัลบั้มแผนซีดีที่มีในไฟลเพลง 
เปดโอกาสใหคุณไดสัมผัสประสบการณการฟงเพลงที่
สมบูรณแบบ 
เหมือนไดรําลึกความทรงจําที่ดีของวันวานที่คุณเปดดู
ปกอัลบั้มแผน CD 
หรือแผนเสียงขนาดใหญขณะเพลิดเพลินไปกับเพลง
ของคุณ
SA1VBE04W/97

ไฮไลต

* พ้ืนท่ีจัดเก็บคิดจาก 4 นาทีตอเพลง และการเขารหัสแบบ WMA 64 
kbps หรือ MP3 128 kbps

* ความเร็วการถายโอนจริงอาจตางกันไปขึ้นอยูก ับระบบปฏิบัติการและก
ารต้ังคาคอนฟเกอเรชันของคุณ

* 1GB = 1 พันลานไบต; พ้ืนท่ีจัดเก็บท่ีใชไดจะลดลง
* แบตเตอร่ีท่ีชารจไฟใหมไดจะมีรอบการใชงานท ี่จํากัดและจําเปนตอง

มีการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม 
อายุการใชงานของแบตเตอร่ีและจํานวนรอบของการชารจไฟใหมจะ
แตกตางกันไปตามการใชงานและการต้ังคา
• CD-ROM: มี พรอม IFU, Device Manager, Media 
ภาพ/การแสดงภาพ
• แสงพื้นหลัง: ใช
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.5 นิ้ว
• บรรทัดขอความ: 5
• ประเภท: LCD
• ความละเอียด: 128 x 128 พิกเซล
เสียง
• ปรับแตงอีควอไลเซอรได: ใช
• การตอบสนองตอความถี่: 20 - 18k เฮิรตซ
• การตั้งคาอีควอไลเซอร: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classical
• พลังขับเสียง: 2 x 3mW
• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 84 dB
• THD: 0.05% ที่ 1kHz
• การแบงชอง: 45 dB
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• รองรับปาย ID3: ช่ือเพลง ศิลปน อัลบั้ม
• อัตราบิต MP3: 5-192 kbps VBR
• อัตราบิต WMA: 5-192 kbps
• อัตราแซมเปล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 

44.1, 48 kHz
• อัตราแซมเปล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 

22.050, 24, 8 kHz
• ระบบจัดการสิทธิ์ขอมูลดิจิตอล: Windows Media 

DRM สําหรับอุปกรณพกพา 
รองรับบริการดาวนโหลด, 
และบริการเพลงแบบสมัครสมาชิก

เลนภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
• เลนภาพนิ่งตอเนื่อง: ใช
สื่อเก็บขอมูล
• ประเภทหนวยความจําภายใน: NAND Flash
• หนวยความจําภายใน (RAM): 4 GB
• รองรับอุปกรณเก็บขอมูล: ใช
• ความจุหนวยความจําเพลง, MP3: สูงถึง 900 แทร็ค*
การเชื่อมตอ
• หูฟง: 3.5 มม.
• USB: USB 2.0
สะดวกสบาย
• ฟงกชัน: การล็อคปุมกด
• Superscroll: ใช
• การควบคุมระดับเสียง: ใช
• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: ใช
• ตัวแสดงการชารจแบตเตอรี่: 

มีตัวแสดงแบตเตอรี่ต่ําบนอินเตอรเฟซผูใช
อุปกรณเสริม

Converter & Windows Media Player
• หูฟง: AY3816
• สายเคเบิล USB: AY3930
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: ใช
ซอฟตแวร
• Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัพเกรด
• ซอฟตแวร Media Converter ของ Philips: WMV 

(.wmv.avi containers);MPEG-4 SP(เฉพาะ .avi 
container);MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 
Part10) (.mp4); การผสานกันของ Codec/container 
อื่นๆที่รองรับ ขึ้นอยูกับการติดตั้ง Directshow 
codecs ที่เกี่ยวของ

• Windows Media Player 11: ใช
ขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
• ผลิตภัณฑจากโลหะไรสารตะกั่ว: ใช
ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP2) หรือ 

Windows Vista
• ไดรฟ CD-ROM: ใช
• การเช่ือมตออินเตอรเน็ต: มี 

(สําหรับเขาใชเอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม, 
คูมือ, เฟรมแวรในอนาคต 
และซอฟตแวรอัพเกรดของ PC)

• USB: พอรต USB อิสระ
กําลังไฟ
• ความจุแบตเตอรี่: 290 mAh
• เวลาเลนเมื่อใชแบตเตอรี่ภายในตัว: 

ฟงเพลงไดนานถึง 25 ช่ัวโมงหรือดูวิดีโอไดถึง 4 
ช่ัวโมง

• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชารจใหมได: มี ผาน USB
ขนาด
• ขนาดครอบพลาสติก (กxยxส): 30 x 87 x 135
• ประเภทบรรจุภัณฑ: D-box
• ขนาดของผลิตภัณฑ (WxDxH): 66 x 42 x 11.6 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 0.034 กก.
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: FM
• สถานีที่ตั้งไวลวงหนา: 20
การเลนวิดีโอ
• SMV: 128 x 128, 24 fps
การจับสัญญาณเสียง
• ไมโครโฟนในตัว: โมโน
• การบันทึกเสียง: MP3
• การบันทึกวิทยุ FM: ใช
•
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